RENEXPO® INTERHYDRO
Miejsce spotkań hydroenergetyków europejskich
29/30-ty listopada 2018, Salzburg, Austria
Salzburg, 20 marca 2018: Najnowsze dane VGB PowerTech e.V. wskazują, że z produkcją
ponad 342 TWh – około 35,5 % energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – energetyka wodna
daje poważny wkład do osiągnięcia unijnego celu generacji 34 % energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych do roku 2020. Energetyka wodna stanowi zatem nie tylko niezawodne, przyjazne
klimatowi i bardzo efektywne źródło energii odnawialnej, lecz przoduje również w Europie w
generacji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, odgrywając obiecująca i wielofunkcyjną
rolę w procesie przetwarzania energii.
29-go i 30-go listopada w centrum uwagi RENEXPO® INTERHYDRO, europejskiego punktu
spotkań hydroenergetycznych, znajdą się ogólne warunki i obecne trendy rozwojowe
hydroenergetyki, jak również jej efektywność ekonomiczna i aspekty ekologiczne. Targi i
konferencja w Salzburgu zapewnią ponownie unikatową platformę dla prezentacji i wymiany
wiedzy, a także zapewnią znakomitą okazję do nawiązania nowych kontaktów.
Tematyka konferencji RENEXPO® INTERHYDRO obejmuje innowacje techniczne i bieżące
wyzwania dla przemysłu, a także magazynowanie energii i aspekty hydro-ekologiczne,
rentowność, zagadnienia marketingowe i e-mobilność. Jest też okazja, by wziąc udział w
wycieczce do elektrowni wodnej Lehen.
"Trzecie Spotkanie Europejskich Stowarzyszeń Hydroenergetycznych", jak również "Drugie
Wschodnioeuropejskie Forum Hydroenergetyczne" i Drugie Warsztaty " Mała Energetyka Wodna
w Afryce" przyczynią się do tworzenia sieci kontaktów zawodowych w skali europejskiej i
światowej.
RENEXPO® INTERHYDRO adresowane jest do osób i podmiotów prawnych czynnych w
energetyce wodnej, wywodzących się z handlu i przemysłu, władz państwowych i
samorządowych, polityki i nauki, jak również uniwersytetów i instytucji akademickich na całym
świecie.
Oczekuje się udziału ponad 125 wystawców, 500 uczestników kongresu i 2500 odwiedzających.
Sponsorem wydarzenia jest radny miasta Salzburga, dr Josef Schwaiger.
Dalsze informacje znaleźć można na stronie: http://www.renexpo-hydro.eu/en/home-en/.
Kontakt prasowy:
REECO Austria GmbH
Miriam Hegner
Josef-Schwer-Gasse 9, AT - 5020 Salzburg
tel.: +43 (0)662 8226-35, mail: hegner@reeco.eu
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About the REECO-Group (Hydropower):
The REECO-Group, with headquarters in Reutlingen/Germany, has established itself as one of the largest trade
show and conference organizers for hydropower sector in Austria, Germany, Poland, Serbia and BosniaHerzegovina.
Since its establishment in 1997, REECO has organized over 100 trade fairs, conference, seminars and workshops
for hydropower, attracting nearly 20,000 qualified attendees.

